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Na podlagi 1. odstavka 168. člena v zvezi s tretjim odstavkom 133. člena Zakona o državnem 
tožilstvu – ZDT-1 (Ur. l. RS, št. 58/2011 s spremembami in dopolnitvami) po opravljeni 
obravnavi predloga navodil na razširjenem kolegiju Vrhovnega državnega tožilstva RS z dne 
20. 9. 2016,  v skladu z določbo tretjega odstavka 167. člena ZDT-1 generalni državni tožilec 
izdajam 
 
 

SPLOŠNO NAVODILO 
 

o finančnih preiskavah 
 
 

I. UVOD 
 

1. člen 
 

Državni tožilec je aktiven pri iskanju, zavarovanju in odvzemu premoženja nezakonitega 
izvora. 
 
Na okoliščine v zvezi z ugotavljanjem obstoja premoženja nezakonitega izvora, mora biti 
državni tožilec pozoren in jih ugotavljati ter na njihovi podlagi ustrezno ukrepati ves čas 
predkazenskega in kazenskega postopka in tudi po zaključku tega postopka.   
 
Pri načrtovanju in izvajanju finančnih preiskav in drugih nalog po Zakonu o odvzemu 
premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) so vsi državni tožilci dolžni ravnati po tem 
navodilu. 
 

 
II. ORGANIZACIJSKI UKREPI 

 
2. člen 

 
Za razvoj področja, usklajevanje in strokovno pomoč državnim tožilcem v postopkih po 
ZOPNI je odgovoren in skrbi vodja državnega tožilstva, ki lahko za to zadolžitev pooblasti z 
letnim razporedom dela določenega drugega državnega tožilca (v nadaljevanju: skrbnik 
finančnih preiskav).  
 
Za nadomeščanje skrbnika finančnih preiskav se z letnim razporedom dela določi tudi 
namestnik skrbnika finančnih preiskav. 
 
Vodja državnega tožilstva določi enega ali več strokovnih sodelavcev, ki skrbniku finančnih 
preiskav pomagajo pri opravljanju njegovih nalog. 
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Seznam skrbnikov finančnih preiskav in njihovih namestnikov vodi Civilno finančni oddelek 
na Specializiranem državnem tožilstvu RS (CFO SDT), kateremu se nemudoma sporočajo 
tudi vse spremembe.  
 
Seznam se objavi na intranetu državnega tožilstva. 
 

3. člen 
 

S ciljem povečanja števila finančnih preiskav, skrbnik finančnih preiskav z vpogledom v spise 
in v sodelovanju s posameznimi tožilci, ki vodijo predkazenske oz. kazenske postopke, 
najmanj dvakrat letno, najkasneje do 1. 4. in 1. 10. preveri število finančnih preiskav in 
možnost odreditve finančnih preiskav tudi v drugih predkazenskih oz. kazenskih postopkih 
zaradi kataloških kaznivih dejanj.  
 
O pregledu in ugotovitvah sestavi zapisnik, ki ga posreduje vodji tožilstva.  
 
 
III. METODOLOGIJA IZBIRE – SPROŽILNE INFORMACIJE IN INDIKATORJI 

 
4. člen 

 
Državni tožilec je še posebej pozoren na obstoj morebitnega premoženja nezakonitega izvora 
v predkazenskih in kazenskih postopkih zaradi kataloških kaznivih dejanj v zvezi z mamili, 
prostitucijo, korupcijskih kaznivih dejanj, kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti in drugih kataloških kaznivih dejanj, pri katerih se pričakuje večja 
verjetnost obstoja premoženja nezakonitega izvora in ki so v preglednici, ki je priloga tega 
splošnega navodila, posebej označena. 
 

5. člen 
 

Pomemben vir sprožilnih informacij za odreditev finančne preiskave so podatki o premoženju 
iz predkazenskega ali kazenskega postopka, zlasti:  

- preliminarna finančna preiskava,  
- zaznave policistov na terenu,  
- najdbe pri hišnih preiskavah, 
- posnetki, sporočila in predmeti pridobljeni s posebnimi preiskovalnimi ukrepi,  
- spremembe ali nejasnosti glede pridobitve premoženjske koristi iz kaznivega dejanja, 
- spremembe pri začasnem zavarovanju po ZKP. 

 
Državni tožilec mora biti vseskozi pozoren tudi na ostale vire sprožilnih informacij, kot na 
primer:  

- sumljive denarne transakcije (Urad RS za preprečevanje pranja denarja – UPPD),  
- postopki davčnega inšpekcijskega nadzora (Finančna uprava RS – FURS), 
- postopek nadzora premoženja funkcionarjev (Komisija za preprečevanje korupcije – 

KPK),  
- prijave fizičnih oseb. 

 
6. člen 

 
Značilni indikatorji, ki lahko kažejo na obstoj premoženja nezakonitega izvora, so predvsem:  

- razkošen življenjski slog in trošenje premoženja,  
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- vlaganje v obnovo nepremičnin,  
- najdbe gotovine, plemenitih kovin ali nakita pri hišnih preiskavah,  
- gotovinsko poslovanje,  
- prenosi premoženja na povezane osebe in v tujino,  
- slamnato lastništvo, 
- sumljive denarne transakcije, nakazila in ustanavljanje družb v tujini, še posebej v 

davčnih oazah,  
- visoka premoženjska korist iz kaznivega dejanja.  

 
 

IV. ZUNANJE POBUDE – ODZIV TOŽILCA 
 

7. člen 
 

Na podlagi prejetega predloga za finančno preiskavo (2. odstavek 10. člena ZOPNI), državni 
tožilec lahko: zahteva dopolnitev predloga o finančni preiskavi, predlogu sledi in finančno 
preiskavo odredi, predlog zavrne ali končno odločitev odloži (oprava dodatnih poizvedb, 
nejasnosti glede pridobitve premoženjske koristi iz kaznivega dejanja in podobno). 
 
O predlogu za finančno preiskavo mora državni tožilec odločiti najpozneje v 30 dneh od 
prejema in o svoji odločitvi v istem roku obvestiti predlagatelja. 
 

8. člen 
 

V primeru pobud policije za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi po Zakonu 
o kazenskem postopku (ZKP) mora državni tožilec hkrati pozorno preučiti tudi možnost 
odreditve finančne preiskave in predloga za začasno zavarovanje oz. odvzem po ZOPNI. 
 
 

V. NOTRANJE POBUDE – PROAKTIVNO DELOVANJE TOŽILCA  
  

9. člen 
 

Državni tožilec ne ukrepa samo v primeru prejetega predloga za finančno preiskavo po 2. 
odst. 10. člena ZOPNI, temveč vseskozi ravna proaktivno. Tako v predkazenskem kot v 
kazenskem postopku je pozoren, da se odkriva in preiskuje nezakonito premoženje.  
 
Če so izpolnjeni zakonski pogoji, mora državni tožilec nemudoma odrediti finančno preiskavo 
in predlagati začasno zavarovanje oziroma odvzem premoženja nezakonitega izvora. 
 
V primeru vsebinskih ali postopkovnih dvomov se državni tožilec za predhodno mnenje ali 
nasvet lahko obrne na skrbnika finančnih preiskav oziroma na CFO SDT. 
 

10. člen 
 

V predkazenskem postopku državni tožilec od policije zahteva sprotno obveščanje o 
ugotovljeni premoženjski koristi iz kaznivega dejanja in premoženjskem stanju osumljenca 
(zlasti glede sprožilnih informacij iz 5. člena in indikatorjev iz 6. člena tega splošnega 
navodila).  
 
V kazenskem postopku je državni tožilec vseskozi pozoren na nove ali dopolnjene 
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informacije o premoženjskem stanju obdolžencev in morebitne spremembe ali nejasnosti 
glede pridobitve premoženjske koristi iz kaznivega dejanja. 
 
Po zaključku predkazenskega ali kazenskega postopka državni tožilec oceni potrebo in 
možnost, da se s finančno preiskavo, glede na že predhodno pridobljene podatke in izid 
postopka, zagotovijo, nadomestijo oziroma dopolnijo doseženi rezultati pri iskanju, 
zavarovanju in odvzemu premoženja nezakonitega izvora. 
 
 

VI. OPERATIVNE AKTIVNOSTI TOŽILCA PRED FINANČNO PREISKAVO 
 

11. člen 
 

V predkazenskem kot tudi v kazenskem postopku zaradi kataloških kaznivih dejanj državni 
tožilec od policije pridobi poročilo o preliminarni finančni preiskavi. 
 
Državni tožilec policijo glede vsebine preliminarne finančne preiskave aktivno ciljno usmerja, 
njen potek in rezultate pa kritično ovrednoti zlasti z vidika izpolnjenosti pogojev za odreditev 
finančne preiskave.  
 
Poročilo o preliminarni finančni preiskavi naj obsega zlasti naslednje podatke o premoženju v 
času preliminarne finančne preiskave in za obdobje 5 let pred storitvijo kaznivega dejanja: 

- vse policiji dostopne, iz uradnih evidenc državnih organov razvidne podatke o 
premoženju v formalni lasti preiskovanca in njegovih zakonitih dohodkih, 

- operativne podatke policije o premoženju v dejanski rabi, posesti ali uživanju 
preiskovanca in povezanih oseb, 

- oceno nesorazmerja med premoženjem in zakonitimi dohodki osumljenca oz. 
obdolženca, 

- indikatorje iz 6. člena tega splošnega navodila. 
 
Poročila o preliminarni finančni preiskavi ni potrebno pridobiti, če državni tožilec razpolaga z 
zadostnimi podatki za odločitev o (ne)odreditvi finančne preiskave. 
 
Poročila o preliminarni finančni preiskavi v kazenskem postopku ni potrebno pridobiti, če je 
bilo poročilo že pridobljeno v predkazenskem postopku in se okoliščine po pridobitvi prvega 
poročila niso spremenile. 
 
Pred odločitvijo o (ne)odreditvi finančne preiskave državni tožilec po potrebi:  

- pri FURS opravi preliminarno poizvedbo o premoženjskem stanju osumljenca oz. 
obdolženca, 

- pri UPPD preveri morebitne sumljive transakcije po Zakonu o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) in 

- pri KPK preveri morebitne ugotovljene nepravilnosti pri nadzoru premoženja po 
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).  

 
Državni tožilec po pridobitvi poročila o preliminarni finančni preiskavi in v primeru iz 
četrtega odstavka tega člena v spis vloži uradni zaznamek z razlogi za odločitev o 
(ne)odreditvi finančne preiskave. 
 
Poročilo o preliminarni finančni preiskavi se lahko v skladu z 2. odstavkom 15. člena ZOPNI 
uporablja v predkazenskem ali kazenskem postopku za kataloško kaznivo dejanje (integrirana 



5 

finančna preiskava). 
 

12. člen 
 
Po zaključku predkazenskega in po pravnomočnem zaključku kazenskega postopka zaradi 
kataloških kaznivih dejanj, tako v primeru obsodilne sodbe kot tudi v primeru zavrženja 
kazenske ovadbe, ustavitve kazenskega postopka, zavrnilne ali oprostilne sodbe, državni 
tožilec pozorno preuči možnost odreditve finančne preiskave.  
 
Po potrebi v ta namen od policije pridobi poročilo o preliminarni finančni preiskavi in pri 
FURS, UPPD in KPK opravi poizvedbe iz prejšnjega člena, oziroma dopolni že pridobljeno 
poročilo in poizvedbe.  
 
Državni tožilec v spis vloži uradni zaznamek z razlogi za odločitev o (ne)odreditvi finančne 
preiskave. 
 
 

VII. SODELOVANJE S CFO SDT 
 

13. člen 
 

Pred odreditvijo finančne preiskave lahko državni tožilec osnutek odredbe o finančni 
preiskavi posreduje v mnenje CFO SDT.  
 
Vodja CFO SDT lahko za nudenje strokovne pomoči tekom izvedbe posamezne finančne 
preiskave določi tožilca CFO SDT (asistenco), v skladu s 1. odstavkom 7. člena ZOPNI. 
 
CFO SDT na intranetu državnega tožilstva objavlja vzorce in pripomočke za delo po ZOPNI.  
 

 
VIII. IZVEDBA FINANČNE PREISKAVE IN ZAČASNO ZAVAROVANJE 

 
14. člen 

 
Državni tožilec v finančni preiskavi ustvarjalno uporabiti vse procesne možnosti, ki jih 
omogoča ZOPNI, zlasti: 

- pridobivanje bančnih podatkov (8. člen ZOPNI), 
- hišne preiskave (2. odstavek12. člena ZOPNI), 
- začasno zavarovanje odvzema in začasen odvzem (20. do 25. člen ZOPNI), 
- odreditev prepovedi razpolaganja do največ 72 ur (5. odstavek 12. člena ZOPNI), 
- določitev operativnega vodje finančne preiskovalne skupine (4. odstavek 160a. člena 

ZKP v zvezi s 4. odstavkom 14. člena ZOPNI). 
 

15. člen 
 
Državni tožilec v finančni preiskavi sodelujoče organe aktivno koordinira in usmerja k 
celostni preiskavi premoženja, ki zajema tudi indikatorje iz 6. člena tega splošnega navodila.  
 
Praviloma je pri vsaki finančni preiskavi potrebno preveriti tudi morebitno premoženje 
preiskovancev v tujini. 
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16. člen 

 
V primeru odkritja dodatnega premoženja, nejasne povezave med premoženjem in kaznivim 
dejanjem ali pri spremembi začasnega zavarovanja po ZKP, mora državni tožilec kot 
dopolnitev ali alternativo začasnemu zavarovanju po ZKP preučiti možnost začasnega 
zavarovanja oz. začasnega odvzema po ZOPNI. 
 
Kot sredstvo začasnega zavarovanja in začasnega odvzema po ZOPNI je treba prednostno 
predlagati neobremenjene nepremičnine, premoženje na transakcijskih in depozitnih računih, 
v skladih in vrednostnih papirjih, plemenite kovine in druge predmete trajnejše in lažje 
vnovčljive vrednosti. 
 
 

IX. NAČRTOVANJE IN NADZOR – POGANJANJE FINANČNIH PREISKAV 
 

17. člen 
 
Načrtovano število finančnih preiskav, ki jih bodo odredili državni tožilci, določi vodja 
državnega tožilstva v letnem programu dela, v skladu z Merili za uspešnost pregona državnih 
tožilstev.  
 

18. člen 
 
Na državnih tožilstvih, na katerih v posameznem koledarskem letu ni bilo odrejeno 
načrtovano število finančnih preiskav, vodja državnega tožilstva razloge in morebitne ukrepe 
obrazloži v letnem poročilu o delu državnega tožilstva za preteklo leto.  
 
 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
 

Vodje državnih tožilstev o določitvi skrbnikov finančnih preiskav, njihovih namestnikov in 
strokovnih sodelavcev odločijo v enem mesecu po uveljavitvi tega splošnega navodila. 
 
 

20. člen 
 
To splošno navodilo začne veljati naslednji dan po objavi na intranetu državnega tožilstva in 
spletnih straneh VDT RS. 
 
 
         Dr. Zvonko Fišer 
          generalni državni tožilec RS 
 
 
Priloga:  

- preglednica kataloških kaznivih dejanj 
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Priloga: preglednica kataloških kaznivih dejanj 
 
Poglavje Kazenskega zakonika 
(Ur. l. RS št. 58/2008 s 
spremembami – KZ-1) 

Kataloška kazniva dejanja po členih KZ-1  
(posebej so označena kataloška kazniva dejanja iz prve 

do dvajsete alineje 10. točke 4. člena ZOPNI, ki so 

zapisana v odebeljeni in povečani pisavi, kataloška 

kazniva dejanja iz enaindvajsete alineje 10. točke 4. 

člena ZOPNI pa so zapisana v navadni pisavi) 

Kazniva dejanja zoper človečnost 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106/1; 107; 108; 109; 
110; 111; 112; 113; 114/1, 2, 5 

Kazniva dejanja zoper življenje in 
telo 

115; 116/1, 2, 3, 4; 116/5; 117; 120/1, 2, 3, 4; 121/1, 2, 
6, 7; 123/1, 2; 124/1, 2, 4 

Kazniva dejanja zoper človekove 
pravice in svoboščine 

132.a/2; 133/4; 134; 135.a; 137/3; 138/2; 139/5; 141/3; 
143/6; 148/2, 3; 149/2, 3 

Kazniva dejanja zoper volilno 
pravico in volitve 

 

Kazniva dejanja zoper čast in 
dobro ime 

 

Kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost 

170; 171; 172; 173; 174; 175; 176/2, 3, 4 

Kazniva dejanja zoper človekovo 
zdravje 

177/4; 180; 181; 183/1, 2, 4, 5; 184/1, 2, 4, 5; 186; 
187 

Kazniva dejanja zoper zakonsko 
zvezo, družino in otroke 

190/2; 191/1, 2; 192/2 

Kazniva dejanja zoper delovno 
razmerje in socialno varnost 

201/4 

Kazniva dejanja zoper 
premoženje 

205/1, 2; 205/3; 206/1, 2; 206/3; 207; 208/4; 209/2, 4; 
211/3; 211/4; 212; 213/1, 2, 3; 213/4; 215/3; 217/5; 
218/2; 219; 220/2; 221/4; 222/1, 2, 4 

Kazniva dejanja zoper 
gospodarstvo 

225; 226; 227; 228/1, 2; 229; 230/1; 231/2; 233; 
234; 236/1, 2, 3; 237; 238; 239; 240/1, 2; 241/1, 
2; 242; 243/1, 2, 3; 244/1, 2, 3; 245/1, 2, 3, 4; 
246/2, 3; 247; 249/1, 2, 4; 250 

Kazniva dejanja zoper pravni 
promet 

 

Kazniva dejanja zoper uradno 
dolžnost, javna pooblastila in 
javna sredstva 

257/3, 4, 5; 257.a; 260/3; 261; 262; 263; 264; 267; 268 

Kazniva dejanja zoper vojaško 
službo 

270; 274/2; 275/3, 4; 276/3, 4; 277/3, 4 

Kazniva dejanja zoper pravosodje 282/2; 284/3, 4; 285/3; 286; 287/5; 293/2 
Kazniva dejanja zoper javni red in 
mir 

294; 297/5; 298/3; 299/2, 3, 4; 300/2, 3; 306/1; 307; 
308/3, 4, 5; 308/6; 309/2 

Kazniva dejanja zoper splošno 
varnost ljudi in premoženja 

314/1, 2, 4, 5; 315/3, 4; 318/1 

Kazniva dejanja zoper varnost 
javnega prometa 

324/4, 5; 326/3, 4; 327/4, 5; 328/2; 329; 330 



8 

Kazniva dejanja zoper okolje, 
prostor in naravne dobrine 

332/1, 2, 3; 332/5; 333/1, 2, 3, 4; 333/6; 334/1, 2, 3, 4, 
5, 6; 334/8; 336/3, 4; 337/3, 4; 344/2 

Kazniva dejanja zoper suverenost 
Republike Slovenije in njeno 
demokratično ustavno ureditev 

348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 
359/1, 2 

Kazniva dejanja zoper obrambno 
moč države 

362/3; 366; 367; 368; 369; 370 

Kazniva dejanja zoper 
mednarodno pravo 

371; 372; 373; 374; 374.a 

 
 


